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  181-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:42. (  صحيحة غير)  خير الخير(  زيادة لفظة أن الشيخ بيان -  1

  ) 00:00:52. (  المجلس نفس في شخص كل على الس)م يكررون للذين الشيخ نصيحة -  2

  ) 00:03:34(  ؟.إنسان على إنسان تخصيص أجل من ث)ثا الس)م يعيد وسلم عليه 2 صلى النبي كان ھل -  3

  ) 00:05:38(  ؟.ا:فتراق عند المصافحة صحة عن سئل -  4

  ) 00:07:14(  ؟.صحيحة)  ومغفرته(  لفظة زيادة ھل -  5

  ) 00:16:51. (  صحيح علمي منھج =قامة الصحيحة الدعوة كيفية الشيخ بيان -  6

  ) 00:31:44(  ؟.الفتوى أھل من : و العلم أھل من ليسوا و للفتوى يتصدرون للذين الشيخ من نصيحة -  7

 ا=مام سجد وإذا ؟. ركعة له تحسب فھل ، ا=مام رفع الصف إلى يصل أن وقبل فركع ، راكع وا=مام المسجد دخل رجل -  8

  ) 00:47:20(  ؟). الصيف خلف لمنفرد ص)ة :(  حديث مع ھذا يتعارض وھل يسجد فھل الصف إلى الرجل ھذا يصل ولم

  ) 01:01:17(  ؟.الفاتحة بقراءة يخصص)  الجھرية الص)ة في ا=مام خلف يقرأ :(  عموم أن صحيح ھل -  9
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

عند عامة الناس بأن زيادة اخلري خري ، وهذه توطئة للنصيحة اليت أنا يعين أردت أن أوجهها  ... :الشيخ 

  ...إليك 

إن من البدع احلادثة يف العصر احلاضر واليت ال ميكن احلكم على بدعيتها إال من متمكن من معرفة  :الشيخ 

لم والسلف الصاحل ، هذه البدعة هي أن الداخل السنة اليت كان عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس

, وإن كان هذا حديثا ضعيفا من حيث روايته , حني يدخل يسلم ويصافح ، ومن متام التحية املصافحة 



السالم . ولكنه من حيث درايته صحيح املعىن ؛ فهو يصافح لكن اخلطأ أنه يعطي لكل مصافح سالما 

الس عشرين سالم ، هذا بدعة ؛ وإمنا السنة إذا دخل  عليكم ، السالم عليكم ، عشرين شخص يف

السالم عليكم ، سالما واحدا ، مث إذا تيسر له أن يصافح احلاضرين فذلك خري : الداخل الس أن يقول 

  . وإن مل يتيسر فقد قام بواجب إلقاء السالم , وأبقى 

وكما يقول , فهي سنة مستحبة  أما املصافحة )للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه ( 

لكن الزيادة على السنة القولية  "ما لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وصافحنا " : بعض الصحابة 

والفعلية هي البدعة بذاا ؛ ولذلك قال من عرفت أن زيادة اخلري خري ، ال ليس هذا بكالم مسلم به ألنه 

, يحة أوجهها مبناسبة إقبالك علينا ، وتبسمك يف وجه أخيك صدقة لو كان خريا لسبقونا إليه ؛ هذه نص

  .وأهال 

هنا يعين من متام النووي رمحة اهللا عليه يف األذكار يذكر ضمن حديث النيب صلى اهللا عليه وآله : احلليب 

منا ـ يعين إ: فيقول يف الشرح  )وكان إذا سلم سلم ثالثا , أنه كان يعيد الكلمة ثالثا لتفهم عنه ( : وسلم 

هذا قال املاوردي ـ إمنا إذا اختص بعض الناس بالسالم ، هو األصل فيه مرة واحدة ؛ لكن إذا كان اجلمع  

  . كثريا واختص بعض الناس بالسالم فجائز فما هو القول عندكم ؟ 

ليكم ، السالم ع: يعين ملا يقف يستأذن يقول , ال ، هو السالم ثالثا إن كان االستئذان ثالثا  :الشيخ 

  .السالم عليكم ، السالم عليكم ، كما كان يكرر الكلمة لتفهم منه وتعقل عنه 

  .نعم : احلليب 

فالسالم كاالستئذان هو ليس لتخصيص شخص دون اآلخرين ؛ ومن أجل هذا أنا أشرت آنفا أن  :الشيخ 

لسنة أن النيب صلى اهللا احلكم بأن مثل هذه القضية بدعة ال ميكن إال ملن استقرأ السنة ؛ فهل وجدت يف ا

السالم عليكم ، السالم : عليه وآله وسلم لقي أبا بكر وهو أفضل الناس من بعده عليه السالم فقال له 

  . عليكم ، السالم عليكم ؟ 

  . من حيث السنة الفعلية ال يرد طبعا : احلليب 

عملية ، هذا شيء ؛ والشيء الثاين والسنة القولية كما نقول دائما جيب تفسريها بالسنة ال, هذا هو  :الشيخ 

: أن الذي كنا فيه حىت لو سلمنا بذلك التأويل الذي ال نرتضيه شيء آخر ؛ فهو يسلم بكل من صافحه 

السالم عليكم ، السالم عليكم ، عشرين شخص ، عشر أشخاص عشر سالمات ، ال ، تلك إن صح 

  .التأويل فقضية خاصة ؛ نعم 

  .جزاك اهللا خريا : احلليب 

  ؟.وعند الفراق شيخ  :السائل 



  ؟.نعم  :الشيخ 

  . كيف املصافحة عند الفراق ؟   :السائل 

عند الفراق املصافحة هي مستحبة وليست كعند املالقاة ، األحاديث اليت وردت يف املصافحة عند  :الشيخ 

م والليلة البن السين اللقاء كثرية وشهرية ؛ أما عند املفارقة فقليلة وعزيزة جدا ؛ هناك حديث يف عمل اليو 

أنه عليه السالم أو بعض أصحابه ـ اآلن بعيد العهد عين ـ كانوا إذا تفرقوا صلوا على النيب : بإسناده ضعيف 

صلى اهللا عليه وسلم وتصافحوا ؛ هذا من األحاديث القليلة اليت جاءت باملصافحة عند املفارقة ، ولقلتها 

  .وبني املصافحة عند الفراق فهي سنة مستحبة , نفرق بني املصافحة عند اللقاء فهي سنة 

  .عند السالم  )ومغفرته ( : شيخ زيادة  :السائل 

  ؟.كيف   :الشيخ 

  . يف الرد على السالم ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  )ومغفرته ( : زيادة  :السائل 

فكلنا , القرآن الكرمي مع السنة الصحيحة هذا نص , وتعين ما تقوله , نعم ، أنت تقول يف الرد  :الشيخ 

فإذا سلم عليك املسلم  ))وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (( : يعلم قول اهللا عز وجل 

  ))فحيوا بأحسن منها (( : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ؛ وأردت أن تطبق اآلية الكرمية : قائال ابتداء 

  . ها ؟ هات أعطيين اجلواب ؟ كيف يكون الرد بأحسن من

الذي يسلم علي السالم الكامل أكتفي بالكامل ردا باملثل ؛ أما إن   ...قلت مبثلها أو باألحسن  :السائل 

  . كان سالمه ناقصا فأزيد عليه وهذا األفضل 

 فحيوا(( : هذا الذي ظننته فيك وكنت أمتىن أن يكون ظين خاطأ ، وأين ذهبت بقوله تعاىل  :الشيخ 

أم طبقت الشطر , ؟ هل أنت يف هذه احلالة طبقت الشطر األول من اآلية وهو األفضل  ))بأحسن منها 

  ؟ .األخري وهو املفضول وليس بالفاضل ؟ أنبئين بعلم 

أنبئين بعلم ، بالش بعلم : أنا سؤايل واضح جدا ، لكين أعرتف بأين أخطأت معك حينما قلت لك , ال 

  ؟ .

  . شيخنا ؟ املهم جواب : احلليب 

(( : إيه مهم جواب له ، أمامك آية يفهمها كل عريب ، ال فرق بني عامل وطالب علم وأمي عريب  :الشيخ 

هل طبقت هذا الشطر األول من اآلية حينما : كان سؤايل لك   ))وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 

  . قلت ما قلت ؟ 

  . طبعا ال  :السائل 



ملاذا ال نطبق : إذا يعود سؤال آخر إلمتام املوضوع وإزالة الشبهات يف املوضوع هذا هو اجلواب ،  :الشيخ 

  . اآلية ، ما الذي حيول بيننا وبني ذلك ؟ 

   ...فلفظ, أن اآلية مطلقة  :السائل 

 ))وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها (( : ما يف هنا إطالق وتقييد , اتئد اتئد ال تستعجل  :الشيخ 

؟ أنا ال أريد أن ال تقع مرة أخرى يف اخلطأ ولذلك قلت لك .ما الذي حيول بيننا وبني ذلك  ,أمر صريح 

 )ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ( يعين فكر يف اجلواب حىت ال تقع يف اخلطأ مرة أخرى ، و, اتئد 

  . ما الذي مينعنا من تطبيق اآلية ؟ 

  . استطعنا اجلواب  ))بأحسن منها (( : إذا عرفنا معىن  :السائل 

إذا أنا أخطأت آنفا حينما قلت إن هذه اآلية يفهما كل عريب سواء كان عاملا أو طالب علم أو  :الشيخ 

  . أميا عربيا ، أظن بناء على جوابك كنت خمطئا يف هذا ؛ كيف تقول إذا فهمنا ، يعين ما فهمنا بعد ؟ 

  . ؟.وملاذا مثال خنص ومغفرته , ؛ أو نزيد كلمات أخرى ومغفرته : هل نزيد مثال  ...الذي أقصده  :السائل 

  . املهم أنت اتفقت معنا اآلن أن الزيادة مشروعة ؟, هذا شيء آخر  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

ومغفرته ؛ أو كانت سواها ؛ : كويس ؛ وإذا كانت الزيادة مشروعة فما خنتلف ، إن كانت هي   :الشيخ 

: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ورضوانه ؛ أم نقول : يادة ؛ أما هل نقول املهم أن نتفق على شرعية الز 

وبركاته ؛ مادام أنه عندنا : وحتياته ؛ هذه مسألة أخرى ؛ املهم أن ال ننكر الزيادة على : ومغفرته ؛ أم نقول 

  . ))فحيوا بأحسن منها (( : النص القرآين الصريح 

جاءت يف احلديث الذي   )ومغفرته ( : لك أقصد كذا وكذا فهذا جواب أما ما جنحت إليه أخريا مرقعا قو 

وجاء يف بعض اآلثار الصحيحة اليت وردت عن ابن عمر , كنت ذكرته يف بعض أجزاء السلسة الصحيحة 

رضي اهللا عنه حيث جاء عنه روايتان هامتان ، أشكل األمر بسبب إحدامها على بعض طلبة العلم يف 

طابا طويال ، واإلشكال جاءه من حيث أنه اختلط عليه أمر االبتداء بالسالم على السعودية فكتب إيل خ

السالم عليكم ورمحة اهللا : فقد جاء بالسند الصحيح عن ابن عمر أن رجال بادره بقوله , الرد للسالم 

ركاته ، هذا  وبركاته ؛ فأخذ صاحبنا كلمة انتهى السالم عند وب: انتهى السالم إىل : قال , وبركاته ورضوانه 

فيبتدئوننا , كالم صحيح يف االبتداء ؛ ولذلك حنن ننبه بعض إخواننا الذين مل يفهموا املسألة فهما صحيحا 

وهكذا يقول ابن عمر , انتهى السالم إىل وبركاته ، هكذا كانت السنة : فنقول , ومغفرته : بالسالم بزيادة 

ه كان إذا رد السالم زاد ومغفرته ؛ فإذا هو يفرق بني أحرص الناس على إتباع السنة ؛ لكن هذا الرجل نفس



االبتداء بالسالم وبني رد السالم ؛ ففي االبتداء ال جيوز الزيادة على وبركاته ؛ لكن يف رد السالم جيوز الزيادة 

ومغفرته ؛ فالتزام هذه : والذي جاء يف احلديث الذي أشرت إليه آنفا وأثر ابن عمر هي , على وبركاته 

ادة أوىل عندي من زيادة أخرى ؛ ولكن سواء كانت هذه أو تلك فيجوز ملن أرد أن يطبق الشطر األول الزي

وال جيوز أن نعطل نصا قرآنيا صرحيا ال يقبل التأويل بسبب  ))فحيوا بأحسن منها (( : من اآلية السابقة 

  .هذا ما عندي حول هذه املسألة واعتادوا على وبركاته انتهى السالم ؛ , أن الناس ما يعرفون هذه الزيادة 

   ...شيخنا شو رأيك تعطي نصيحة عامة  :السائل 

  .يعين إيه  :الشيخ 

, نصيحة حول إقامة مثال الدعوة يف إدلب , وبعدين أسئلة , نصيحة عامة تنصحنا فيها : سائل آخر 

إىل إقامة منهج علمي يعين نصيحة حول كيفية الدعوة , وكيفية إقامة مثل هذه الدعوة مبنهج علمي صحيح 

  . صحيح يف إدلب ؟ 

جيب قبل كل شيء على إخواننا احلريصني على إتباع الكتاب والسنة أن يتدارسوها , واهللا هذا  :األلباين 

دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح ، وفيها التأين يف عدم تبين اآلراء الشخصية من الذين يرون 

ب هذا العلم الشريف ؛ وجيب باإلضافة إىل هذا ـ وهو دراسة هذا العلم ـ جيب أنفسهم أم صاروا من طال

أن يكون كل دارس حريصا على العمل مبا علم حىت ال يكون علمه حجة عليه من جهة ، وحىت ينفع اهللا 

  . تبارك وتعاىل الناس بعلمه 

ىل ما امنت اهللا به علينا من اهلدى وهو إذا أردنا أن ندعوا الناس إ: مث ينبغي أن يالحظ يف ذلك أمر ثالث 

وأن ال نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم ذا العلم ، , والنور فيجب أن نرتفق م وأن ال نشدد عليهم 

جيب أن نعترب الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، أن 

نوي أشد وأضر على صاحبه من املرض املادي البدين ، وإذا كان من وال شك أن املرض املع, نعتربهم مرضى 

املفروض يف الطبيب البدين أن يرتفق باملريض حىت يقول كثري منهم أن بعض املرض يعافون مبجرد أن يسمعوا  

فأوىل وأوىل أن يكون طالب العلم الذي يتوىل إرشاد الناس وهدايتهم إىل اتباع , كالما لطيفا من طبيبهم 

  .سنة واتباع ما كان عليه سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم ، أن يكون رفيقا يف دعوم لطيفا يف معاملتهم ال

وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي اهللا عنها حينما قست يف رد السالم 

السام : وى لسانه بالسالم فقال على ذلك اليهودي الذي دخل على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأل

وال هو واضح أنه دعاء على سيد املرسلني باملوت الذي , فسالمه غري واضح أنه سالم املسلمني . عليكم 

بالطبع ال يتجرأ أن خياطب الرسول عليه السالم والدولة له , هو السام ؛ فهو مل ينطق ا فصيحة صرحية 

ولكنه أيضا ملا يف قبله من غل وحقد وكفر بالنيب صلى اهللا عليه وآله السام عليك أي املوت ؛ : يومئذ بقوله 



وسلم ال ينطلق ليلقي عليه السالم الذي هو اسم ليلقي عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم السالم السالم الذي 

السام : فقال , هو اسم من أمساء اهللا عز وجل كما جاء يف احلديث الصحيح ، وإمنا غمغمها وضيعها 

فرد عليه السالم بإجياز , كم ، ومن األمر البدهي أن ال خيفى ذلك على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم علي

فما كادت تسمع هذا اإللواء , أما السيدة عائشة وهي من وراء احلجاب  )وعليكم ( : وغاية اإلجياز بقوله 

لعنة والغضب إخوة القردة وعليك السام وال: وقالت , من ذاك اليهودي بالسالم حىت طارت شقتني 

يا رسول اهللا أمل تسمع : قالت  )ما هذا يا عائشة ( : فلما خرج اليهودي قال عليه السالم هلا . واخلنازير 

ما كان الرفق في شيء إال زانه ( : وهنا الشاهد  )يا عائشة , ألم تسمعي ما قلت ( : قال هلا , ما قال 

ذا كان هكذا يقول الرسول عليه السالم ملن خاطب اليهود بتلك وإ )وما كان العنف في شيء إال شانه , 

وحق هلا ذلك ألا فهمت من اليهودي أنه يدعوا على النيب صلى اهللا , اللهجة القاسية وهي السيدة عائشة 

عليه وسلم باملوت ؛ فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشرتكون معنا على األقل يف الشهادتني 

  . ال شك أننا جيب أن نرتفق م وأن ال نشدد عليهم ؛ ف

وهلذا كان من وصية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما أنه 

فهذا كله وذاك  )ويسرا وال تعسرا , اذهبا وتطاوعا ( : عليه السالم ملا أرسلهما دعاة إىل اليمن قال هلما 

ا ننتبه لنكون يف دعوتنا متساحمني متيسرين مع الناس ، وكما أقول يف مثل هذه املناسبة كثريا ما أقول مما جيعلن

 :  

والناس عن احلق غافلون ، وكلمة احلق بطبيعة احلال على الناس ثقيلة , إن دعوتنا واحلمد هللا هي دعوة احلق 

فذلك مما , يهم ، فحسبهم ثقل كلمة احلق فيكفي إثقاال على الناس أن ندعوهم إىل هذا احلق الثقيل عل, 

ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد يف اإلثقال عليهم يف استعمالنا األسلوب الشديد يف دعوتنا إياهم 

إذا انضم إىل دعوة الناس شدة , إىل احلق ؛ ألنه إذا انضم إىل شدة احلق وثقله على الناس شدة األسلوب 

، فال ينبغي أن نضم إىل هذا الثقل ثقال آخر ليس حبق ، وحينئذ يكون هذا احلق وثقله عليهم وهو حق 

 ))إنا سنلقي عليك قوال ثقيال (( : الثقل الثاين صآدا للناس عن تقبل احلق الثقيل بطبيعته ، كما قال تعاىل 

.  

ك اإلطالة اليت وهلذا كان من كالمه عليه السالم بالنسبة ملعاذ يف قصة إطالته للقراءة يف صالة العشاء تل

وينطلق إىل داره ويرتك اجلماعة ؛ , وأن يصلي وحده , محلت أحد األنصار على أن يقطع الصالة خلفه 

إنه منافق ، واستعمل : فكان معاذ ملا بلغه اخلرب يشتد يف احلمل على هذا األنصاري حىت كان يقول فيه 

دأ العام ، املبدأ العام الذي حتدث عنه ابن معاذ رضي اهللا عنه استعمل هذه الكلمة انطالقا منه مع املب



وكذلك  )ما كان يتخلف عن صالة الجماعة إال منافق ( : مسعود يف حديثه الطويل يف صحيح مسلم أنه 

استعمل معاذ  )أن الذي يكون في المسجد ويسمع األذان ثم يخرج فهو منافق ( : هناك حديث آخر 

وإمنا , ألن هذا الرجل مل خيرج إتباعا للهوى , ، وكان خمطئا هذا االستعمال العام يف حق ذلك اإلنسان 

لعذر بينه للرسول عليه السالم حينما شكا معاذا إليه ، فأرسل الرسول وراء معاذ كما هو معلوم ، فقال له 

أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، بحسبك أن تقرأ ( : عليه الصالة والسالم 

إىل آخر  ) ...لشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ونحوها من السور ، إذا أم أحدكم فليخفف با

الشاهد غن القسوة والشدة تضر بالدعوة ، وحنن مع األسف نالحظ يف كثري من إخواننا ، وكلما  , احلديث 

والواقع , دعوة كان هذا األخ حديث عهد بالدعوة كلما كان شديدا فيها ألنه يتصور أن الشدة تنفع يف ال

ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من (( : أا تضر ، وحسبكم يف هذا الصدد قول اهللا عز وجل 

  . ))حولك 

وأرى أيضا أن أذكر بأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا يف القرون املاضية السابقة ، كنا ابتلينا يف  :الشيخ 

ن طالب العلم فضال عن العامة ، ابتلينا باجلمود على التقليد املذهيب القرون السابقة جبمود العلماء فضال ع

ومضى هذا اجلمود على املسلمني قرون طويلة ؛ اآلن يف فيئة يف صيحة مباركة يف الرجوع إىل الكتاب والسنة 

من  ولكننا نشكو اآلن نقيض ذلك األمر الذي كنا نشكو عليه, ، وبال شك فقد أتت أكلها ومثارها اليانعة 

قبل ، كنا نشكوا اجلمود فأصبحنا اآلن نشكوا من االنطالق ؛ فأصبح كل من مسع كلمة يف الكتاب والسنة 

, إمنا بعض العبارات أو بعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة , وهو ال يفقه من الكتاب والسنة شيئا 

: عاملا جيوز له أن يقول فيظن أنه أصبح بذلك , وقد يكون يف بعضها خطأ , وقد تكون هي كلمات حق 

وهو ال حيسن أن , ويتدخل يف كل كبري وصغري . أنا أرى كذا ، وأنا رأيي كذا ، وأنا أرى هذا القول خطأ 

يقرأ حديثا ؛ ذلك اجلمود وهذه هلا أخطارها ، وإذا دار األمر ـ هذا رأيي الشخصي ـ إذا دار األمر بني اتباع 

وبني أن يصبح كل مسلم مدعيا العلم ، مدعيا , واجلمود عليها , مذهب من املذاهب األربعة املتبعة 

وعدم االعتداء بآراء , االجتهاد ؛ فال شك أن البقاء على ما كان عليه اآلباء واألجداد من اتباع املذهب 

  . حنانيك بعض الشر أهون من بعض : ذلك خري ، وهذا من باب , اجلهلة الذين ما درسوا العلم 

ولكن فيها استدراك أيضا مجيل , ماء أو األدباء من العراقيني قال كلمة مجيلة جدا صحيح أن بعض احلك

إمنا قلت أحب إيل ألن اخلطأ ليس خريا " : قال  "ألن أجتهد فأخطئ أحب إيل من أقلد فأصيب " : قال 

: ألن أجتهد فأصيب فأخطئ خري من أن أقلد فأصيب ، عفوا  "أحب إيل وليس خريا , من الصواب 

ومل أقل خري ألن اخلطأ ليس خريا من الصواب ؛ لذلك فعندما ننصح : إيل من أن أقلد فأصيب ؛ قال  أحب



وأن ال , جيب أن ننصح إخواننا الذين يشرتكون معنا يف الدعوة وتبين الكتاب والسنة أن ال يغرتوا بنفوسهم 

فإن هذا يفتح علينا , لشخصية وليتها كانت بدراستهم ا, يغرتوا ببعض املعلومات اليت أخذوها من غريهم 

بابا بالنسبة لآلخرين ال قبل لنا برده ؛ ألن اآلخرين حيتجون علينا بأنكم تسمحون ملن ال يعرف ، يقولوا 

ما " : البسطيلية هي العصا الطويلة ، وبعض البالد هناك يقولوا  "األلف من البسطيلية " : عندنا يف الشام 

  . يب بال شك يؤخذ على الدعوة السلفية فهذا ع "يعرف اخلمسة من الطمسة 

, لكن واحلمد هللا الدعوة السلفية ال تقر مثل هذه اآلراء الشخصية اليت تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم 

ولو كانوا كذلك من طلبة العلم ولكنهم بعد ما نضجوا يف العلم ؛ ولذلك فنحن نقرتح على هؤالء أن ال 

  : بأهل العلم ، ألن القرآن الكرمي كما تعلمون جعل املسلمني قسمني  يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا

عامل ، وغري عامل ؛ وهكذا كان األمر يف كل العهود السابقة وخباصة يف القرن األول ، القرن األنور وهو قرن 

: قوله الرسول عليه السالم وعصره ، فقد كان الناس قسمني عامل وغري عامل ، وهذا ما عناه اهللا عز وجل ب

  . ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( 

يقول ابن القيم وغريه بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون يعين بالكاد أن يبلغ عددهم مئيت شخص 

، مئيت عامل ، واأللوف املؤلفة ما كانوا كما هو الشأن املاليني نقول اليوم وليس األلوف لكثرة املسلمني ما 

 اليوم على وجه األرض ، ما كان هؤالء الذين هم األلوف املؤلفة من الصحابة كل واحد يعطي رأي شاء اهللا

وبناء  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( : ، يبدي رأي وإمنا كانوا يطبقون قوله تبارك وتعاىل 

يها حبيث تكون نصيب أعينهم ونعيشهم عل, على هذه اآلية جيب أن ننشر هذه احلقيقة بني شبابنا السلفي 

دائما وأبدا ، أنت عامل ، عامل جتتهد تفهم الكتاب والسنة ، لست عاملا إذا ليس واجبك أن تقول أنا أرى  

أو  , وهو ليس من أهل احلديث , كذا ، وأنا اجتهدت فرأيت كذا ، سواء كان ذلك يف تصحيح حديث 

فاسألوا أهل الذكر إن  (( : ذا أن حيقق هذه اآلية كان يف استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء ؛ فعليه إ

  . ))كنتم ال تعلمون 

مثلهم مثل ذلك الرجل الذي , ألن هؤالء الذين يتجرؤون على اإلفتاء وهم ليسوا من أهل العلم واإلفتاء 

دعى عليه الرسول عليه السالم بأن يهلكه اهللا عز وجل ألنه أفىت بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة 

فلما , مة ، تعلمون هذا احلديث الذي رواه أبو داوود يف سننه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية مسل

قام أحدهم وقد احتلم ، ويف جسده جراحات كثرية فسأل من , قاتلوا الكفار وأمسوا وأصبح م الصباح 

فاغتسل فمات ؛ فلما بلغ  البد لك من أن تغتسل ؛: حوله هل جيدون له رخصة يف أن ال يغتسل ؟ قالوا 

قتلوه قاتلهم اهللا ، أال سألوا حين جهلوا فإنما ( : خربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعى عليه فقال 



هذا احلديث جيب أن يكون ماثال دائما وأبدا أمام أعني طالب العلم حىت ال يتجرؤوا  )شفاء العي السؤال 

رجل الذي دعى عليه الرسول عليه السالم بأن يقاتله اهللا تبارك على اإلفتاء فيصيبهم مثل ما أصاب ذلك ال

  . وتعاىل 

وحينئذ , وعلى املفتا به ثانيا , والتجرئ على اإلفتاء ؛ يبدوا مما سبق من الكالم يعود وباله على املفيت أوال 

أقوال األئمة واملفاضلة وتتبع , إذا استقر هذا املعىن يف طالب العلم الذين مل يصلوا إىل معرفة الكتاب والسنة 

أنا أرى وأنا فهمت كذا ، هؤالء لريحيوا أنفسهم من املصيبتني اللتني : واملراجحة بينها ؛ وإمنا جمرد أن يقول 

وال , وذلك بأن يسألوا أهل العلم , وأن يوقعوا غريهم يف اخلطأ , أن يقعوا هم يف اخلطأ : أشرت إليهما أوال 

وإن أخطأ فإمنا إمثه على , ألنه إن أصاب فبها ونعمت , أفتاه أم أصاب  عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي

فليجعل اإلمث على , مفتيه ؛ فبدل أن يتحمل اإلمث هو بنفسه ألنه أفىت بغري علم وورط الذي أفتاه بغري علم 

بني عامل وعامل  وهذا ال يعين أن ال يتحرى شبابنا يف سؤاهلم ألهل العلم ، أن مييزوا, غريه إن أفتاه بغري علم 

وبني عامل مبذهب وجاهل بالكتاب والسنة ، هذه قضية أخرى ؛ فاملهم , ، بني مدعي للعلم وعامل حقيقة 

فحينذاك ال يقع يف املشكلة اليت وقع فيها ذاك الذي أفىت الرجل بأنه , أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه 

ألن املاء يضره وفعال أضره ، وكان سبب وفاته ؛ هذه , مم وجلهله بالسنة مل يفته جبواز التي, البد أن يغتسل 

, وأن يعرفنا بذوات نفوسنا , كلمة ولعلي أطلت فيها ؛ فأرجوا اهللا عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع 

  .ألن الغرور مهلكة ما بعدها مهلكة , وأن ال جيعلنا من املغرتين ا 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

وفيه مهدي بن , شيخنا أوردمتوه يف الضعيفة األول  )نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ( : ديث ح: احلليب 

نعم واحلديث يشهد له فطر . جمهول وغريه ولكن نود قول أنه روى عنه مجاعة : اهلجري قال عنه أبو حامت 

لى اهللا عليه وآله وسلم شهادة عامة أقصد الشهادة بالنهي يعين من فعل النيب ص, النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟.

  ؟.حبثت عدد الرواة  :الشيخ 

  .عدد الرواة جتد أربعة أو مخسة : احلليب 

  . حباجة إىل إعادة نظر إذا كان كذلك  :الشيخ 

  .نعم هاتوا اغتنموا الوقت  :الشيخ 

 يدرك يعين يسأل األخ بالنسبة إذا دخل الواحد واإلمام راكع يركع دون الصف حىت ولو مل: سؤال  :السائل 

  . حتسب له ركعة ؟ , حىت لو وقف اإلمام وهو مل يدرك الصف أو مل يصل إىل الصف 

مث ميشي حىت , فإن رفع اإلمام رأسه رفع معه , أينعم ، يظل يدب حىت يشارك اإلمام يف الركوع  :الشيخ 



  . يشارك يف الصف ، واضح ؟ 

  . نعم ، وحتسب له ركعة  :السائل 

وهذه املشكلة اليت تعترب مشكلة عند بعض الناس , فروغ منه ، هو ملاذا كل هذا التعب هذا أمر م :الشيخ 

  . ؟ هو إلدراك الركعة .

  ...شيخنا هذا مثل ما ذكرت مرة أنه خيطو خطوة مث يضم الثانية إليها ويف هذه احلالة : سائل آخر 

  . حبيث ال يظن أنه ميشي وال يصلي , أينعم  :الشيخ 

؟ .فكيف يصبح , ي لو سجد اإلمام ومل يدركه ومل يدرك سجود اإلمام األول وهو ميشي أستاذ :السائل 

  . طبعا فاته ركن فيأيت بركعة ، وال حتسب له 

  . كيف هذا وحنن إيش قلنا آنفا ؟   :الشيخ 

  . يعين هل يوجد ضابط يف هذه املسألة ؟  :السائل 

  . ماذا قلنا آنفا ؟  :الشيخ 

  . كه معتدال حسبت له ركعة قلنا إذا أدر  :السائل 

  . معتدال ؟  :الشيخ 

حسبت إذا رفع من الركوع وهو مل يدرك الصف يرفع معه , وركع من اخللف حسبت , راكعا  :السائل 

   ...فإذا سجد وهو مل يدرك الصف , املأموم 

  . سيسجد معه  :الشيخ 

  . يسجد قبل أن يصل إىل الصف ؟  :السائل 

  . بني السجود والركوع ؟ طبعا شو الفرق  :الشيخ 

  . حىت لو أكمل صالته يكمل  :السائل 

  . حىت إيش ؟  :الشيخ 

لو أكمل صالته ذلك اإلمام لو أكمل صالته يف الصف األول وهو يف اخللف يكمل الصالة معه  :السائل 

 .  

فهو قد , ور يعني املهم أنه يسعى لينضم إىل الصف ، فإذا فاته اإلمام مبعىن سلم ، هذه أضيق األم :الشيخ 

  .اقتدى باإلمام وأتى بالسنة 

  ؟ .طيب إذا جلس للتشهد شيخنا : وفيق 

  . طول بالك خليه هو ينتهي  :الشيخ 

  . ؟ )ال صالة لمنفرد خلف الصف ( : ال يدخل يف هذا الباب  :السائل 



نينا عليه حكم أن يعين هل تريد أن ترد ذا احلديث احلديث اآلخر الذي حنن ب, هذا ال يدخل  :الشيخ 

  . تعرف هذا احلديث أنت ؟ . مث يدب , من جاء املسجد ووجد اإلمام راكعا ركع حيث هو 

  . نعم  :السائل 

؟ يبدوا من كالمك أنك  . )ال صالة لمنفرد في الصف ( : طيب ، هل هذا يعارض حديث  :الشيخ 

ال صالة لمن صلى وراء ( : يث وإن شاء اهللا ال تقول ، هذا خمصص لذاك احلد, كذلك تريد أن تقول 

وجيد جماال يف , الذي يقتدي يف الصف الثاين ، الصف األول هو يعقد الصف الثاين وحده  )الصف وحده 

الصف األول أن ينضم إليه ، فهذا إذا صلى لوحده فصالته باطلة ؛ لكن لو أنه حرص كل احلرص أن ينضم 

املهم أنه حرص أن , وليكن الصف العاشر , بيل املثال وحنن ذكرنا الصف األول على س, إىل الصف األول 

مث مل جيد مساغا لالنضمام فصلى وحده فصالته صحيحة ، فاحلديث , ينضم إىل الصف الذي بني يديه 

نفى صحة صالة املنفرد ، هو بالنسبة للمهمل وليس بالنسبة للذي ال يستطيع أن ينضم إىل الصف ، وأظن 

  .لعل األمر كذلك ؟ , هي اليت أثارت املشكلة اليت عرضتها آنفا , ها النقطة هذه ميكن الغفلة عن

  . نعم  :السائل 

   ...أستاذي سؤايل بالنسبة الصالة بالنسبة للمنفرد خلف الصف  :السائل 

ال ، على حسب ما يقوم : قل , نعم : ؟ قل .أنا سألته سؤاال فال تضيعه ، أقول لعل األمر كذلك  :الشيخ 

  . يف نفسك 

  . نعم ، قلت نعم  :لسائل ا

ال صالة لمن صلى وراء الصف وحده ( : مبعىن أنك ترى التفصيل السابق ذكره وهو أن حديث  :الشيخ 

فهذا وذاك ليس على عمومه ومشوله بل هو  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( : هو كحديث  )

ما حنن يف صدده  )ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ال صالة لم( : مستثىن ، فمن االستثناء فيما يتعلق حبديث 

  . فأدرك الركعة أم مل يدرك ؟ , اآلن ، رجل دخل الصف وركع مع اإلمام ومل يكن قرأ الفاحتة 

  . أدرك  :السائل 

ال صالة لمن لم يقرأ ( : أدرك الركعة على أصح قويل العلماء يف املوضوع ؛ إذا ماذا فعلنا حبديث  :الشيخ 

من أدرك اإلمام راكعا فقد أدرك الركعة ( : قلنا هذا عام خمصص حبديث , ؟ خصصناه  ) بفاتحة الكتاب

؟ حينئذ جنمع بني  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( : فما هو املعىن الصحيح حينئذ حلديث  )

يتمكن من قراءة  ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب إال من أدرك اإلمام راكعا ومل: فنقول , العام واخلاص 

  ؟ .الفاحتة ؛ فتسقط عنه ركنية الفاحتة بسبب إدراكه الركوع مع اإلمام ؛ واضح هذا 



  .نعم  :السائل 

اآلن نعود إىل الصالة وراء الصف وحده ال صالة له ، هذا أيضا من العام املخصص ليس , كويس   :الشيخ 

من استطاع إليه سبيال (( تبىن على قاعدة  ؟ حنن نعلم أن كل أحكام الشريعة.على مشوله وعمومه ، كيف 

فالذي جاء إىل املسجد ومل جيد من يصلي معه يف الصف الذي  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ((  ))

؟ فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى .هو يريد أن يصلي فيه ، فهو ينظر هل هناك جمال لفرجة يسدها أم ال 

عليه احلديث ؛ وإذا مل جيد فرجة فال يقال له صالتك باطلة ؛ ألن وراء الصف وحده فهذا هو الذي ينطبق 

  . هذا ال يستطيع إال هذا الذي هو فيه اآلن ، يعين يصلي وحده ؛ واضح هذا األمر الثاين أيضا ؟ 

واضح ، بس يف سؤال يف ذلك يف هذا املوضوع وهو كالم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عام  :السائل 

  . ؟ .ال صالة ملنفرد خلف الصف إن مل جيد فرجة مثال  فلم يقل يعين

ساحمك اهللا ، هذا سبق الكالم عليه ، ومل يقل ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب إال من أدرك  :الشيخ 

  . اإلمام راكعا ، قال هذا ؟ 

  . قال هذا  :السائل 

  . ال ، ما قال هذا  :الشيخ 

  . يثني قصدك يعين اجلمع بني احلد :السائل 

اجلمع بني احلديث وبني أحاديث بني , والذي أنت قصدته هو الذي أنا قصدته يف احلديث الثاين  :الشيخ 

هل هذا الذي يريد أن يصلي يف الصف وحده يستطيع أن ال  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( القرآن 

  . يصلي يف الصف وحده ؟ 

  . ال يستطيع  :السائل 

  . يفعل ؟ إذا ماذا  :الشيخ 

  . ينتظر أحدا  :السائل 

  . ينتظر إىل يوم يبعثون يعين ؟  :الشيخ 

  . إن مل جيد فهذا إمنا يطبق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

صل ( أنت ال تشك يف هذا يف ظين ، , يا أخي كل حديث كل حكم شرعي مقيد باالستطاعة  :الشيخ 

صلي يف الصف فإن مل تستطع صلي وحدك  )ا ، فإن لم تستطع فعلى جنب قائما فإن لم تستطع فقاعد

هذا يشمل بعض الكساىل ، بعض املؤذنني يف بعض  )ال صالة لمن صلى وراء الصف وحده ( : ؛ أما 

املساجد الذين يصلون يف املسجد النبوي ، يصلون فوق السدة ، هذه بدعة عثمانية تركية قدمية ، يوم مل 



فيقطعون الصفوف ، هذا ال , ومع ذلك هذا ليس بعذر ، فيصلون هناك فوق , صوت تكن مكربات ال

لكن إذا صلوا مجاعة كما نراهم صالم صحيحة ؛ , عذر له ؛ فلو صلى واحد هناك وحده صالته باطلة 

  . لكنهم آمثون بسبب عدم انضمامهم إىل صفوف املسلمني , ألم ما صلوا وحدهم 

  . ؟  ...ويوجد فرجة يف الصف , نني طيب لو صلى اث :السائل 

  . سبق اجلواب اآلن ، بالنسبة للمؤذنني يف املسجد النبوي ، أو الظاهر ما كنت معنا ؟  :الشيخ 

  . ... :السائل 

الذي قصدته سبق اجلواب ، قلت , يف أحد يسجل هنا ؟ أمسعه ، يا أخي أنا قلت , سبحان اهللا  :الشيخ 

وي على السدة إذا صلى رجل وحده صالته باطلة ؛ ألنه يف فسحة يف املسجد الذين يصلون يف املسجد النب

بني , ، لكن ملا يصلوا مجاعة فصالم صحيحة لكنهم آمثون ؛ فاآلن عندك يف فرق بني اثنني بني ثالثة 

  . أربعة بني مخسة ما أظن أنه تفرق ؟ 

  . ...يعين باطلة لو كانوا  :السائل 

هيك الناس كلهم يعين الواحد يوجه سؤال ما حيضى عليه باإلجابة هذه عم أسألك سؤال ،  :الشيخ 

  . مشكلة ، يف فرق عندك بني اثنني صلوا بني مخسة ؟ 

  . ما يف فرق  :السائل 

طيب ، شو حكم االثنني يلي صلوا وشو حكم اخلمسة يلي صلوا وراء الصف وأمامهم فرجة يف  :الشيخ 

  .  شو حكمهم ؟, الصف الذي بني أيديهم 

  . صحيحة  :السائل 

أنت , هذا الذي قلناه ، وقلنا إنه سبق اجلواب ؛ بس الفرق أنا ضربت مثاال آنفا وصلوا مخسة ستة  :الشيخ 

  . وأخريا اتفقت معي , رجعت تقول إذا اثنني صلوا 

  . ويوجد فرجة الثنني  :السائل 

  . خلمسة ستة ؟  وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة يف املسجد النبوي ما يوجد :الشيخ 

  . طيب يعيد الصالة ؟  :السائل 

  . ألن الصالة صحيحة مع اإلمث , ال ما يعيد الصالة  :الشيخ 

  . فيه حديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  )أعد صالتك ( : يف حديث : احلليب 

  ؟.لكان يف حديث  :الشيخ 

  ؟.إيش يشمل هذا احلديث : احلليب 

  . الذي وجد سعة ومل يسعى إليها , قول عنه يشمل الذي ن :الشيخ 



  . مالحظتني يا شيخنا بدي أسأل عنهم  :السائل 

  حول ؟ :الشيخ 

  . وحول الذي دب راكعا , حول قراءة الفاحتة املثال الذي ضربته : وفيق 

  . أنت شو سؤالك ؟  :الشيخ 

  .خارج عن موضوع الصالة  :السائل 

قوله صلى اهللا عليه وآله : لعام يف قراءة الفاحتة ، أليس لقائل أن يقول بالنسبة لذكر اخلاص وا ...: وفيق 

فانتهى الناس عن ( : وقول أيب هريرة رضي اهللا عنه يف نفس احلديث  )ما لي أنازع القرآن ( : وسلم 

 :هل له أن يقول  )ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب ( : مث احلديث اآلخر  )القراءة فيما جهر فيه اإلمام 

  . انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه اإلمام إال بالفاحتة ؟ 

ليس له ذلك ؛ ألنه ال دليل على وجوب قراءة الفاحتة بالنسبة للمؤمت الذي يسمع قراءة اإلمام ،  :الشيخ 

  فاالستثناء من أين يؤتى به ؟ 

قتدي الذي يسمع القراءة من مع التسليم بعموم النص فانتهوا ال دليل على وجوب قراءة الفاحتة على امل

  . اإلمام يف الصالة اجلهرية 

  . إذا قرأ فأنصتوا : وفيق 

  . يف نفسه ؟  :الشيخ 

  . )إذا قرأ فأنصتوا ( : أقول منها حديث : وفيق 

املهم يعين اجلواب عن  ))وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (( آه ، منها واآلية الكرمية  :الشيخ 

ولسنا اآلن يف صدد ذكر األدلة اليت توجب اإلنصات وراء اإلمام يف الصالة اجلهرية مطلقا , سؤالك هو هذا 

  . سواء يف الفاحتة أو غريها ؛ طيب غريه 

   ...ال تفعلوا إال : يغششين الشيخ علي يقول قل للشيخ : وفيق 

تفعلوا إال ، هذا ما يف دليل ال : قلت له أن قول شيخنا أنه ما فيه دليل على الوجوب لعله من لفظ : احلليب 

  . للوجوب شيخنا ؟ 

  . طبعا لكان ماذا  :الشيخ 

: مجعا بني نصوص املسألة يقدم حديث , فجمعا بني النصوص أستاذي  ...هو هذا أكرب إشكال : احلليب 

  . )من كان له إمام فقراءته له قراءة ( 

  . واآلية ، واآلية  :الشيخ 



  . اآلية ، هي األصل : احلليب 

فانتهى الناس عن القراءة وراء ( : أنا ذكرت يف صفة الصالة أن هناك تدرج حىت قال أبو هريرة  :الشيخ 

يعين يف أول األمر  )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذين حيتجون ذا النص فهم يف احلقيقة وال )ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب ( : أباح هلم القراءة ذا النص 

   ...والذين أصلوا هذه القاعدة ضربوا على ذلك أمثلة عديدة , يعين يغفلون عن قاعدة أصولية 

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في (( : بعد النهي عنه إمنا يفيد اإلباحة وال يفيد الوجوب ؛ فقوله تعاىل 

ال يفيد الوجوب وإمنا يفيد اجلواز واإلباحة ؛ ألن هذا األمر سيق هذا األمر باالنتشار يف األرض  ))األرض 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة (( : لرفع احلضر الذي كان تقدم ذكره يف أول اآلية 

ا من فانتشروا في األرض وابتغو (( : هذا األمر رفع بقوله تعاىل أخريا  ))فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع 

فهذا األمر ال يفيد الوجوب ألنه جاء بعد ي عن السعي يف األرض وعن البيع والشراء وحنو  ))فضل اهللا 

هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم حرما ؛  ))فإذا حللتم فاصطادوا (( : ذلك ؛ كذلك مثال قوله تعاىل 

, حلضر الذي جاء يف اآلية السابقة األمر هنا غايته أن يرفع ا ))فإذا حللتم فاصطادوا (( : فلما قال 

ي عن قراءة القرآن وراء اإلمام مطلقا ، هذا استثناء من النهي يفيد  )ال تفعلوا ( : وهكذا هنا احلديث 

اإلباحة وال يفيد الوجوب ، وخباصة إذا نظرنا إىل رواية أخرى يف مسند اإلمام أمحد بالسند الصحيح يعطينا 

إال أن يقرأ أحدكم بفاتحة ( : ليس فقط لإلباحة بل لإلباحة املرجوحة وهي قوله  إشعارا قويا بأن هذا األمر

  . ...إال بفاحتة الكتاب تفيد اإلباحة  )الكتاب 
  


